
 
 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW 

 
„Dialogi Biblioteczne” są czasopismem informacyjno-poradnikowym wydawanym przez Pedagogiczną 

Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach. Od 2019 roku ukazują się wyłącznie w wersji 

elektronicznej. Są publikowane dwa razy w roku (w czerwcu i grudniu). 

Czasopismo służy wspomaganiu szkół i placówek oświatowych, przede wszystkim wspieraniu codziennej 

pracy nauczycieli bibliotekarzy województwa śląskiego. Na jego łamach są zamieszczane: artykuły  

i komunikaty, scenariusze i konspekty zajęć, zestawienia bibliograficzne, recenzje i omówienia literatury 

fachowej, samouczki obsługi wybranych programów i aplikacji internetowych oraz relacje i sprawozdania.  

Główne obszary tematyczne „Dialogów Bibliotecznych” koncentrują się wokół: 

 dzielenia się dobrymi praktykami i wymiany doświadczeń zawodowych, 

 prezentacji bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz przeglądu wybranych działań realizowanych 

przez nauczycieli bibliotekarzy, 

 polecania przydatnej literatury, 

 informowania o konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach adresowanych do nauczycieli 

bibliotekarzy, 

 popularyzacji ważnych rocznic i obchodów (regionalnych, ogólnopolskich), patronów poszczegól-

nych lat oraz kierunków polityki oświatowej państwa, 

 wspomagania w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Kolejne wydania czasopisma nie mają charakteru monotematycznego. Struktura wewnętrzna każdego 

numeru obejmuje kilka działów: 

 Z praktyki nauczycieli bibliotekarza, 

 Sieciow@nie, 

 Regionalia, 

 Z relacji uczestnika, 

 Biblioteka poleca. 

W niektórych numerach pojawiają się także inne działy, w zależności od napływających tekstów. 

Redakcja zachęca nauczycieli bibliotekarzy oraz inne osoby współpracujące z bibliotekami szkolnymi  

i pedagogicznymi do dzielenia się swoimi dobrymi praktykami – zwłaszcza sprawozdaniami z podej-

mowanych inicjatyw, scenariuszami i konspektami zajęć. Przyjmuje do druku materiały, których autor nie 

skierował ani nie zamierza kierować do innych redakcji. Ich objętość (łącznie z ilustracjami) nie powinna 

przekraczać 10 stron A4. Preferujemy teksty krótsze.   

Tekst powinien być: przygotowany w programie Microsoft Word lub Open Office (w formatach DOC, DOCX, 

ODT), obustronnie wyjustowany, napisany czcionką Calibri 11, odstęp 1,5. Prosimy nie stosować ręcznego 

przenoszenia wyrazów. 

Do tekstów można dołączyć materiał ilustracyjny. Zdjęcia/ilustracje powinny być podpisane. Jeżeli są 

chronione prawem autorskim, należy dostarczyć pisemną zgodę autora lub właściciela na ich druk. 



W przypadku fotografii na których utrwalono wizerunek dziecka/dzieci, wymagane jest dostarczenie 

pisemnej zgody na ich publikację i przetwarzanie danych osobowych oraz zrealizowanie obowiązku 

informacyjnego. 

Do artykułów/materiałów opracowanych na podstawie innych prac należy dołączyć bibliografię 

załącznikową oraz przypisy. 

Nadsyłane materiały podlegają korekcie redakcyjnej i autorskiej oraz adiustacji, czyli skracaniu, 

przeformatowaniu itp. Komunikacja z autorami jest prowadzona drogą mailową. 

Gotowe teksty prosimy przesyłać na adres redakcji: dialogi.biblioteczne@pbw.katowice.pl.  

Osoby, których artykuły zostaną zakwalifikowane do publikacji, otrzymają do podpisu oświadczenia 

autorskie. Należy w nich podać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania.  

Teksty zamieszczane na łamach czasopisma są podpisywane imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą 

placówki/instytucji, którą zeprezentuje.  

Dane osobowe autorów są przetwarzane wyłącznie do celów związanych z redakcją czasopisma, jego 

publikacją i popularyzacją, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). 

Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich. 
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